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2018KO JARDUNALDIAN BURUTUTAKO EKINTZEN INGURUKO TXOSTENA 

 

Balio beza onako txostenak 2018 urtean zehar aurrera eramandako ekintza, lan eta ekimenen 

memoria gisa, izaera ordinarioa alde batera utzita. Egindako ekintzen multzokatzea ondorengoa 

litzateke: 

 

 SOZIETATE-EKINTZAK: 

 

o Administrazioa 

 Kudeaketa notarialak. 

 Sozietate instrumentuen eguneratzea (RGPD, LSSI, Gardentasuna eta SPKL). 

 Komunikazio bideen eguneratzea (sare sozialak) 

 Kontratatutako zerbitzuen sistematizazioa eta SPKL-ra egokitutako 

kontratazio jarraibidearen proposamenaren erredakzioa. 

 

2018 urtean zehar sozietate-ekintza ugari burutu dira, haien artean akzionisten 

3 Biltzar eta 2 Administrazio Kontseilu azpimarra daitezkeelarik, zeinetan 

ondorengoei ekin izan zaien: 

 

 Kontseilarien berrikuntza eta izendatze berriak. 

 Sozietatearen urteko kontuen eta aurrekontuaren onespena. 

 Emakidaren luzapenaren onespenaren inguruko informazio-ematea. 

 Erreklamazio zahar bati dagokion epai judizial bati kontu-arrazoiak 

ematea. 

 

Barne kudeaketaren alorrean, datuen babesaren (DBEO) inguruko zehaztapenak 

eguneratzeari ekin zaio, Informazio-gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza 

Elektronikoari buruzko Berarizko Araudiari, Gardentasun Legeriari eta Sektore 

Publikoko kontratuen Legeriari atxikituz, 2019ko urtarrilaren 1ean martxan 

egon zitezen. 

 

Era berean, SPKL-ari egokitutako kontratazioaren jarraibide teknikoa egiteari 

ekin zaio, Administrazio Kontseiluari haren arreta eta onespena proposatuko 

zaizkio ondorengoa kontuan izanik: 

 

 Gure SPKLTB izaera. 

 SPKLrek helburuak. 

 Sozietatearen baliabide eta ahalmenak. 
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Kirol Portua kokaleku duten Udaletxearen eta baita partikularren ekintzen 

inguruko dokumentu bilketa prozesuari ekin zaio. 

 

Era berean, portu legeriarekiko adostasunaren kontrol eta igorpenerako eta  

haren emakida tituluarekiko bateragarritasunerako mekanismo bat artikulatu 

da, denbora igaro ahala portuko ekintza eta lanen (errealitate fisikoa) inguruko 

informazio eguneratuago bat eskuratuko delarik. 

 

o Ekonomikoak 

 Emakida  kanonaren kudeaketa eta berrikusketa. 

 OHZren eta tasen kudeaketa eta berrikusketa. 

 

2018. urtean emakida kanona “Getxo Kirol Portuan superegitua eta esplotazio 

lanak aurrea eramateko Oinarrien Plegu mugatua”-n ezarritako hizpaketekin 

bat etorriz eguneratu da, zeinaren esleipenduna GETXO KAIA, S.A. Sozietatea 

suertatu zen eta 1995eko martxoaren 30eko data duen “kirol portuan 

superegitua eta esplotazio lanak aurrea eramateko kontratua”, zeinak helburu 

“Getxo Kirol Portuko egitura lanen proiektu eraikitzailearen erredakzio eta 

gauzatzea, hala nola, portu honen esplotazioa” zuen. 

 

o Elkarlan-hitzarmenak 

 ACT hitzarmena. 

 North Marinas hitzarmena. 

 

Era berean, Asociación de Clubes de Traineras (ACT) – Arraun Kluben 

Elkartearekin 2019an eta luzapena medio litezkeen ondorengo urteetan, Getxo-

ko Ikurriñako erregaten promoziorako, elkarlan-hitzarmena sinatu da, Getxoko 

Kirol Portuaren hedapen mekanismo gisa, portu hau baita haren antolakuntza, 

klubak, partaideak, entitate kolaboratzaileak eta orokorrean elkartearen 

egoitza. Ekimen honek garrantzia berezia du Getxoko Kirol Portuarentzat haren 

eragin mediatikoa dela eta, eta udalerriarentzat  sorkuntza ekonomiko 

emankorraren kokaleku izanik portuko egiturari gehitzen dion balioarengatik. 

 

Hitzarmen honen indarraldia urte batekoa da, 2019a, bi alderdiek beste hiru 

urtera arteko luzapena (2022. urtera artekoa, hura barne) ados dezaketelarik, 

alderdietako edozeinek espreski salaketa ipintzen duenean izan ezik, hark 

edozein kasutan, gutxienez urte bakoitzeko erregaten ospakizunaren aurreko 

urteko abenduaren 31a baino lehen gauzatua izan beharko duelarik. 

 

North Marinas Elkartearekin ere elkarlan-hitzarmen bat sinatu da Itsasaldeko 

Donejakue Bidearen bitartez turismo nautikoaren promoziorako, eta Getxoko 

Kirol Portua haren kokapena eta zerbitzu nautikoak direla eta Kantauriar 

kostaldean duen posizioa lortzen lagundu duena. 
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o Inbentarioa eta dokumentazioa. 

 Jarduera-lizentzien inbentarioa (amaitua) 

 Portuko ekintza guztien eguneratze eta erregularizazioa (aribidean) 

 

2018 urtearen bukaeran jarduera-lizentzien inbentario lanak amaitu dira eta 

guztira izaera ezberdineko 12 irregulartasun detektatu dira. Hori dela eta, haien 

jarduerak aurrera Getxoko Kirol Portuan daramatzaten erabiltzaileei haien 

erregulazioari ekiteko eskatu zaie TRLPEMMarekin bat etorriz (295etik 304. 

artikulura arte) Bilboko Portu Agintaritzak onestutako El Abra – Getxo Kirol 

Portuko Esplotazio eta Poliziaren Araudiari jarraiki. 

 

o Getxoko portuko kirol entitateei diru-laguntzen emakida. 

 Diru-laguntzen plan eta ildoen osaketa. 

 Diru-laguntzen 5 espediente. 

 

2018 urterako Abenduaren 17ko 38/2003 Legeko, Diru Laguntzen Orokorra, 

22.2. artikuluan jasotakoarekin bat etorriz ondorengo diru-laguntzen  emakida 

adostu zen, 2018 urteko aurrekontuen proposamenaren barruan, 210.605 

partidari, GASTU ANITZAK 210.600 Kapituluko Kirol Nautikoen Promozioa, kargu 

egiten diona 50.000 euroko zenbatekoarekin, ondorengo banaketarekin: 

 

 (1) Getxo Arraun, Arriluze Arraun Kluba (ACT)  35.000 euro 

 (2) Getxo Arraun, Arriluze Arraun Kluba (ARC)  3.000 euro 

 (3) Watersports Northwind Getxo Kluba  2.000 euro 

 (4) Club Balonmano Romo – Erromoko Eskubaloia  5.000 euro 

 (5) Itxartu Taldea     5.000 euro 

 OSOTARA      50.000 euro 

 

Aurrekoari kalterik eragin gabe, zenbait kasutan eta gure ekonomi-aholkularien 

eskez, haiek Getxoko Kirol Portuaren babes eta hedapen kontraprestazio 

bilakatzeari ekin izan zaio, entitate hartzaile batzuek irabazi asmorik gabeko 

entitate baldintza zuten neurrian eta interes eta erabilgarritasun publikoaren 

deklarazioa izanik (Getxo Arraun, Arriluce Arraun Kluba, Club Balonmano Romo 

– Erromoko Eskubaloia e Itxartu Taldea). 

 

Onestutako diru-laguntza edo egindako kontraprestazio guztiak, 2018ko 

martxoaren 14an egindako Administrazio-kontseiluaren Akordioan (52. 

Administrazio-kontseilua) ezarritakoari jarraituz justifikatu dira eta Kirol 

Portuarentzat irabazi sozial eta ekonomikoa suposatu dute, haren atrakzio  

gaitasunagatik, ekintza sorkuntzagatik eta azpiegiturari duen balioa 

emateagatik. 
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o Komunikazioak 

 Irizpide legalak direla eta web orriko edukien eguneratzea (Gardentasuna, 

SPKL eta RGDP-LSSI) 

 Erabiltzaileen dinamizazioa. 

 

Komunikazioen alorrean web orriko edukien eguneratzea eraman da aurrera: 

 Gardentasuna: 19/2013 Legea, gadentasuna betetzea. Antolaketa 

eta pertsonen azpiegituren, zerbitzuen planifikazio eta kudeaketa, 

iformazio ekonomiko-finantziarioa, laguntzak, promozioak, hitzarmenak 

eta kontratazioen kudeaketaren inguruko informazioa eguneratzea. 

 Sektore publikoko kontratazioa, SPKLTB: Gure SPKLTB izaerarekin 

bat etorriz (SPKL) kontratugilearen Profilaren sorrera eta aktibazioa eta 

jarraibide teknikoaren erredakzioaren proposamena, Administrazio-

kontseilura eramango dena aintzat hartua eta hala badagokio onetsia izan 

dadin. (Ikusi gai-zerrendako atal zehatza) 

 Datuen babesa: Uztailaren 11ko  34/2002 Legea, informazio-

gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzkoari 

egokitzea. 

 Sare sozialeatako ekintzen dinamizazioa (facebook, twitter, 

instagram eta linkedin). 

 

Sare sozialen dinamizazio atalean, bi sareren eta haien profilen (Linkedin eta 

Twitter) erabilerarik ez egitea erabaki da, ezaugarriengatik, komunikazioen 

exijentziarengatik eta batez ere hasierako garapen denboraldian lortutako 

hedapen urriarengatik. Ez da hala, ordea, Facebook eta Instagram profilen 

kasuan. Balio bezate ondorengo datu sintetikoek hedapenaren laburpen gisa: 

 

Facebook: 

 Jarraitzaileak: 1567 (2017ko abenduarekiko %240-eko igoera) 

 Hedapen maximoa: 8181 inpaktu (2017ko abenduarekiko %15-eko 

jeitsiera) 

Instagram: 

 Jarraitzaileak: 1652 (2017ko abenduarekiko %156-eko igoera) 

 Hedapen maximoa: 3791 inpaktu (2017ko abenduarekiko %500-eko 

igoera) 

 

Kirol Portuaren beste bi komunikazio eta balio emaile diren instrumentuei  (Web 

gunea eta WiFi sarea) dagokionez, jokabidea ezberdina suertatu da. WiFi 

sarearen hazkunde nabaria (urtean zehar antolatutako ekintzen eta atrakzio 

gaitasunaren ondorioz emandakoa) ez bezala, Web gunerako sarrera kopurua 

gutxitu egin da, haren izaera instituzionalagoa dela eta, eta egungo jokabide 
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sozialekin bat etorriz. Balio bezate ondorengo datu sintetikoek hedapenaren 

laburpen gisa: 

WIFI-rako sarrera: 

 Sarreren balio maximoa: 1366 sarrera/eguneko (2017arekiko %117-eko 

igoera) 

 Sarreren bataz besteko balioa: 596 sarrera/eguneko (2017arekiko 

%106-eko igoera) 

Web gunerako sarrera: 

 Sarreren balio maximoa: 122 sarrera/eguneko (2017arekiko %43-eko 

jeitsiera) 

 Sarreren bataz besteko balioa: 31 sarrera/eguneko (2017arekiko %54-

eko jeitsiera) 

 

 EKINTZA ESTRATEGIKOAK ETA BPA-REKIKOAK. 

o BPA-ren marko estrategikoan eta ekintza berezian integratzea (Portua-Hiria 

interakzio gunearen integrazioa) 

 

2017. urtean BPA-k bere 2018-2022rako Plan estrategikoa onestu du, zeinaren 

2. ardatz estrategikoa “inpaktu ekonomikoa sortzean zentratzen den, hartarako 

kluster estrategikoen beharrei erantzun, azpiegitura intermodala sortu eta 

balioaren sorrera maximizatu eta gurutzaontzien trafikoa bultzatu behar 

dituelarik”. 

 

Helburu honen lorpenerako gure posizio estrategikoa eta aktibitate ekonomiko 

horrek Kirol Portuarentzat suposatzen duen kaltea aintzat hartuz, ondorengoari 

ekin zaio: 

 BPA-rekin lehentasunezko komunikazio bide bat ezartzea. 

 BILBOKO PORTU AGINTARITZAREN ETA EL ABRA – GETXO S.A. 

SOZIETARE PUBLIKOAREN ARTEAN GETXOKO PORTUAREN DISEINU 

ESTRATEGIKORAKO JARDUKETA PROTOKOLO OROKOR BAT sinatzea. 

Haren iraupena 2018 urtea duen protokolo hau, lotura-indarrik gabeko 

instrumentu bat da eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore 

Publikoaren Araubide Juridikoarenak gaitutakoa  da, helburu, BPAren 

Plan Estrategikoak planteatzen dituen eszenatoki berrien aurrean, Kirol 

Portuaren berritze-diseinu posiblearen aurretiazko lan eta 

ausnarketetarako bi entitateen arteko elkarlana ezartzea duena. 

 2018 urte amaieran BPA-k jarduketen Protokolo Orokorraren denbora-

eremua luzatzea gutxienez 2019ko lehen lauhilekoaren bukaerara arte 

luzatzea eskatu du, BPA-ko presidentetzan eragindako aldaketak direla 

eta, hala nola Estatuko Portuen jarraibideetan merkataritza-jardueren 

araubide ekonomikoarekin loturik, eman litezkeen aldaketen 

azterketaren beharra dela eta. 
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o Hitzarmen internazionalarekiko atxikimendu hitzarmenaren sinaketa itsasontziek 

sortutako kutsadura murrizteko, 1973, 1978ko Protokoloak, edo laburbilduz, 

MARPOL 73/78ak eraldatutakoa. 

 

2018 urtean Getxoko Kirol Portua MARPOL Hitzarmenari atxikitu zaio Portuan 

sortzen diren hondakin arriskutsu eta hiri-ondakinen kudeaketarako eta BPAk 

ezarritako jarraibideei eta baldintza dokumentalak betetzen ari dira. 

 

o Egoera berdintsuko portu kudeaketen inguruko hasierako ikerketa. 

 

2018 urtean zehar, Estatuko kirol portu ezberdinen esplotazio lan bati jarraiera 

eman zaio, 2018 urtean denboraldi kontzesional berrian kudeaketa eredu 

berrien inguruko ikerketa sakonagoa egin ahal izateko, gure sozietate 

kontzesionalari eta Portuak Estatuaren Interes Orokorrean duen tokiari 

egokituz. 

 

o Proiektu europearrak eta beste portu edo portu-sareekin iniziatibak. 

 

2018 urtean zehar ondorengo iniziatiba edo proiektuei ekin zaie: 

 

 Sail the Way Proiektua (Itsasaldeko Donejakue Bidea): Elkarlan eta 

transituaren kudeaketa, Kantauriar Arkua – Atlantikoan existitzen 

diren azpiegituren integraziorako estrategia orokor bat garatzeko 

proiektua. Kirol portuei zuzendutako izaera jasangarriko proiektua da 

egungo baliabide eskuragarriei balioa emanez eta kostako ondare 

naturalaren, kultura eta gizarte baliabideen balio-berritzea garapen 

bateratu baten bidez proposatuz. (Antolatzaileak: North Marinas, 

Asociación Nacional de Náutica). 

 Itsasontzi-mahaia: Bilbao Bizkaia Action Group estrategiaren barneko 

talde-lana, estrategiak diseinatuz, ikertuz eta turismo-sektorearen 

garapenerako ildo berrien inpaktua aztertuz gurutzaontzien turismo 

sektorearen garapenerako, eta sektorearen funtzioak egituratzeko, 

hala nola, helmugan balio emanez, turista eta txangozaleeentzako 

eskaintzak egokituz, sektorea profesionalizatuz, hala nola, haren 

ekintza eta iniziatibetan berrikuntzak eginez. (Antolatzailea: DFB). 

 Euskal Kostaldeko turismorako Mahai Sektoriala: Itsas sektoreko lan 

taldea, Euskal  Kostaldeko Turismo Plan Nagusiaren barnean, non 

itsas-operadore ezberdinekin portu kudeaketaren arazoen kudeaketa 

eta Aktiba eta EKP-rekin lotutako proiektu nautiko ezberdinak 

tratatzen diren, hala nola, arauketa eta erregulazio posibleen 

proposamenak, uneko jarduerarako sektorearen helburuekin batera.  

(Antolatzailea: Basquetour). 
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 PORTU EKINTZAK 

 

o Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen kudeaketa eta jarraipena 

 

Getxo Kaia S.A. sozietate kudeatzailearen jarraipen lanaren parte bezala, 2018 

urtean zehar ondorengo zereginak aurrera eraman eta ikuskatzeari ekin zaio: 

 Asteroko koordinazio eta ikuskaketa lanak. 

 Ekitaldi anitzen aktibazioa Getxo Kaia iniziatibaz. 

 Abra-Getxo, S.A. Kirol Portua eta Getxo Kaia, S.A.-ren artean 

emandako ekintza-protokoloaren sinadura. 

 Hilabeteko txostenen ikuskaketa (12) eta jarraipena (ekainetik). 

 Hiru hilabetero sozietatearen zuzendaritza kudeatzailearekin 

koordinazio eta jarraipen bilerak (4). 

 Portuko erabiltzaile ezberdinei eta BPA-ari zuzendutako komunikazio 

eta zirkularrak (26). 

 Hiru hilabetetik behineko uraren kalitatearen inguruko ingurugiro-

txostenen jarraipena (4). 

 

o Portuan ekimenak baimentzea 

 

 Irabazi asmodun eta irabazi asmorik gabeko ekimenen baimena eta 

koordinaketa. 

 

Kirol Portua aisialdirako esplotazio espazioa eta Getxoko interakzio sozialerako 

espazioa dela kontuan hartuz, 2018 urtean zehar guztira 51 jardunaldi ospatu 

eta baimendu dira ondorengo banakapenarekin: 

 

 Irabazi asmorik gabeko jardunaldiak: %78 

o Kirol-jardunaldiak: %60 

o Sozialak: &12 

o Kulturalak: %6 

 Irabazizko jardunaldiak: %21 

o Merkataritzazkoak: %11 

o Promoziozkoak: %10 

 

2018 urtean zehar jardunaldiek izandako bolumena eta konzentrazioa kontuan 

hartuz, 2019rako 2018 urtean Portuan jardunaldiren bat antolatzea eskatu 

duten agente eta entitate guztiekin agenda bat prestatzea aurreikusten da. 
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o Lan edo/eta ekintzen baimenen kudeaketa eta arintzea 

 Informatutako 4 lan-lizentzia. 

 Informatutako 7 ekintza-lizentzia. 

 Haien baimenen tramitaziorako, erabiltzaileen 2 aholkularitza. 

 

2018 urtean zehar , aholku-eskaera eta erabiltzaile-inbertsore potentzialekin 

egindako bilera kopuru esanguratsu batekin batera, 11 lan eta ekintza-lizentzien 

berri eman da (2017an 2 izan ziren) 

 

o Kudeaketa turistikoa. 

 

 Zirkulazio estadistiken kudeaketa. 

 

Beste udalerriko sailekin eta Eusko Jaurlaritzarekin (turismoa) egindako 

elkar-lanaren barnean, itsas-turismoko zirkulazio eta okupazioaren inguruko 

datu estatistikoak jaso eta igortzeari ekin zaio. 

 

Laburpen gisa, okupatutako amarratzeen zenbatekoa eta zirkulazioaren 

igoera garrantzitsua azpimarratu litezke: 

 

 Zirkulazioan dauden itsasontzi kopurua: 211 itsasontzi 

 Zirkulazioan dauden tripulatzaile kopurua: 563 pertsona 

 Bataz besteko egonaldi denboraldia: 2-3 egun 

 Jatorrizko herrialde kopurua: 20 herrialde 

o Frantzia: %63 

o Erresuma Batua: %10 

o Belgika: %8 

o Alemania: %5 

o Gainerakoak: %14 

 

 PROIEKTU ETA LANAK 

 

o Taberna eta jatetxeetarako terraza proposamenen kudeaketa. 

 

2018 urtean, Terrazen inguruko Proiektu Orokorreko 2018/3109 Udal 

Dekretuaren bidez, hemendik aurrera lokalei eta hostalaritza ekintzari 

lotutako terraza eta portxeak erregulatuko dituela onetsi da. 

 

Era berean, lokal guztiei aipatutako Detretuaren berri eta igorpen 

errepikatua eman zaie haren kontsultarako eta, hala badagokio, hari ekiteko. 
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o Komunikazio azpiegiturak. Portuko WiFi zerbitzua. 

 

2017 urtean egindako hasierako inbertsioarekin bat etorriz, 2018 urtean 

zehar doako WiFi zerbitzu bat eskeini da Kirol Portuan, zerbitzu-prestazioan 

hobekuntza garrantzitsua suposatu duena, hala nola, Kirol Portuan jazo 

diren ekintza eta jardunaldien erakargarritasun ahlmenaren eta elkarrekiko 

esfortzuaren hobekuntza. 

 

Kirol Portuaren urtaroko izaeraren pautarekin bat etorriz, erabiltzaile 

kopuruaren igoera garrantzitsua lortu da dena den, eguneko bataz beste 596 

erabiltzaileren sarrera lortuz eta egunean 1366 erabiltzaileko muturretara 

iritsiz (parametro klimatologikoak, astegunekoak, jardunalidien gauzatzea 

eta gurutzaontzien presentzia aintzat hartuz). 

 

Zerbitzu honekin Kirol Portu osoari estaldura ematen zaiola azpimarratu nahi 

da, are mugan dauden eremuei, portuan bertan ospa litezkeen ekintza eta 

jardunaldiak hedatzeko helburuarekin, eta bertan honen barnean kokatutako 

zerbitzu eta enpresei buruzko informazioa errazten dela. 

 

Epe ertainera eta Kirol Portuko WiFi sarearen erabilerako eboluzio eta 

fidelizatzearen jarraipenarekin bat etorriz, erabiltzaileentzako merkaturatze 

zerbitzuak aktibatu ahal izatea espero da eta finantzaketa jasangarri 

baterako itzulkin ekonomikoen sorkuntza ahalbidatu dezatela. 

 

o Hobekuntza eta kontserbazio obrak. 

 

 Kaien eremurako sarreren seinalizazioa. 

 Erabilterraztasun mugak ezabatzeko lanak. 

 Portuaren sarrerako, Arriluze kaiaren itxura hobetzeko lanak. 

 Kai osagarriaren eta zuloen mantenimendurako lan txikiak. 

 

Urtean zehar, noizean behineko ekintza anitzak eraman izan dira aurrera 

portuaren funtzionamendu egoki baterako, autoen zirkulazioarekin eta 

aparkalekuarekin zerikusirik dutenak, eta ontzi turistikoek, Gurutze Gorriak 

eta segurtasun polizialaren zerbitzuek erabiltzen duten kai osagarriaren 

kontserbaziorako ekintzak abiarazi dira. Urbanizazioaren azpian sortzen 

diren agregatu xeheen garbiketari dagozkien zulo ugariren konponketari ere 

ekin zaio. Kirol Portuko sarrera-eremuaren itxuran hobekuntzak ere egin 

dira. 
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o Seinalektika eta zirkulazioaren kudeaketa (garapen eta onespen esperoan). 

 

Udal-zerbitzu eta BPA-rekin definitzeko abian. 

 

o Portuko ahoaren dragatzerako kudeaketak (amaitua). 

 

2018ko uztailean Kirol Portuko ahoaren dragatze lanak gauzatu eta amaitu 

ziren, portuaren eraiketako hasierako baldintzak berreskuratuz, Kirol Portuan 

ostatu hartzen duten, zein bisitatzen gaituzten itsasontzi bidaiarien 

nabigagarritasunean eta segurtasunean hobekuntza garrantzitsuak 

suposatuz. 

 

 

 

Getxon, 2019ko martxoaren 13ean. 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo, Abra – Getxo Kirol Portua S.A. Sozietate Publikoaren Zuzendaria 


